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ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ   

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ 

                                                    Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

                                    ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΚΗΣΗΣ 

                                         ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

Έχοντας υπόψη: 
1.  Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Περί νέας αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2.  Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 4138/2013 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» με τις οποίες 
τροποποιήθηκαν τα άρθρα 268 και 271 του Ν.Δ. 86/69. 
3.  Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ. 112/13-07-2010 τ.Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο-Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις». 
4.  Τις διατάξεις του Ν. 1845/1989 «Περί Ανάπτυξης και Αξιοποίησης της αγροτικής έρευνας και 
τεχνολογίας – Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102 Α΄), όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και ισχύει ως σήμερα.  
6.  Τις διατάξεις των άρθρων 66, 100, 101, 160, 177, 221, 268, 269, 271 και 273 του Ν.∆. 86/69 
(ΦΕΚ 7Α΄/18.1.1969) «περί ∆ασικού Κώδικος», όπως ισχύουν. 
7. Τις διατάξεις των άρθρων 57 και 58 του Π.Δ. της 19-11-1928 «Περί διαχειρίσεως δασών 
κλπ.»  
8. Τις διατάξεις του άρθ. 14 του Π.∆./15.9.41 (ΦΕΚ 323Α΄/30.9.1941) «περί µεταφοράς δασικών 
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προϊόντων», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Β.∆. 581/1960 (ΦΕΚ 127Α΄/19.8.1960 «περί 
προσθήκης 6ης παραγράφου στο άρθρο 3 του από 15.9.1941 διατάγµατος "περί µεταφοράς 
δασικών  προϊόντων"» και το Β.∆. 697/68 (ΦΕΚ 243Α΄/21.10.1968) «περί τροποποιήσεως 
διατάξεων τινών του Κ.∆. της 15/30.9.1941 "περί µεταφοράς δασικών προϊόντων"». 
9. Τις διατάξεις του Β.∆. 657/1963 «περί απαγορεύσεως, κοπής και εκριζώσεως 
µελισσοτροφικών φυτών» (ΦΕΚ 191 Τ.Α΄), καθώς και του άρθρου 2 του Π.∆. 67/1981 «περί 
προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας κλπ.» (ΦΕΚ 43 Τ.Α΄) ως και της διάταξης του άρθρου 2 εδ. 
δ΄ της υπ’ αριθ. 99098/5881/16.10.2006 ΚΥΑ «περί εµπορίας των ειδών της άγριας πανίδας και 
της αυτοφυούς χλωρίδας» (ΦΕΚ 1570/Τ.Β΄). 
10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 365/27-11-2002 (ΦΕΚ 307/τεύχ. Α΄/10-12-2002 «Μέτρα προστασίας 
κατά της εισαγωγής οργανισμών επιβλαβών κλπ.» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
Π.Δ. 27/08-03-2016 (ΦΕΚ. 41/τεύχ. Α΄/16-03-2016) και τιςδιατάξεις του Π.Δ. 30/14-02-2006 (ΦΕΚ 
41/τεύχ. Α΄14-02-2006) «Καθορισμός τυποποιημένων φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων κλπ.». 
11.  Τις διατάξεις του Π.∆. 141/2010 (ΦΕΚ 234 /τεύχ. Α΄/27.12.2010) «Οργανισµός της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Ηπείρου – ∆. Μακεδονίας». 
12. Την με αριθ. 13912/15-05-2017 (Φ.Ε.Κ. 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017) Απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών «Διορισμός του Βασίλειου Μιχελάκη του Πολυκάρπου ως Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας». 
13. Την αριθ. 134627/5835/29.12.2015 ΚΥΑ «Καθορισµός αρµόδιων αρχών, µέτρων και 
διαδικασιών για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 "για τη θέσπιση των 
υποχρεώσεων των φορέων εκµετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην 
αγορά" και των σχετικών µε αυτόν, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισµών της 
Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρµογή του». 
14. Την αριθ. 134382/5229/30.12.2015 εγκύκλιο του Υ.Π.ΕΝ. µε θέµα: «Κανονισµός Ξυλείας – 
Θεσµικό Πλαίσιο Εφαρµογής». 
15. Την αριθ. 134387/165/12.01.2016 εγκύκλιο του Υ.Π.ΕΝ. «Κατάρτιση Περιφερειακού 
Μητρώου Φορέων Εκµετάλλευσης σύµφωνα µε το άρθρο 7, παρ. 2 (β) της ΚΥΑ αριθ. 
134627/5835/ 23.12.2015 (ΦΕΚ 2872/Β΄/29.12.2015)». 
16.  Την αριθ. οικ. 134389/181/13.01.2016 εγκύκλιο του Υ.Π.ΕΝ. «Κατάρτιση Περιφερειακού 
Μητρώου Εµπόρων σύµφωνα µε το άρθρο 7, παρ. 2 (γ) της ΚΥΑ αριθ. 134627/5835/23.12.2015 
(ΦΕΚ 2872/Β΄/29.12.2015)». 
17.  Την αριθμ. 179509/5077/21-12-2012 εγκύκλιο διαταγή του ΥΠ.Ε.Κ.Α. με θέμα «Σχεδιασμός 
και δράσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου των λαθροϋλοτομιών». 
18. Την υπ’ αριθμ. 62120/7416/εγκ. 193/06-12-1969 εγκύκλιο διαταγή του Υπουργείου 

Γεωργίας «Για της δασικές μεταφορές» και την  25764/7727/εγκ.1457/15-11-1968 απόφαση του 

Υπουργείου Γεωργίας «Κανονισμός του τρόπου διαθέσεως και χρήσεως των βιβλίων -  δελτίων 

μεταφοράς Δασικών προϊόντων κατ’ εφαρμογή του 697/10-10-1968 Β. Διατάγματος». 

19. Την από ∆εκέµβριο 2012 έκδοση της Γ.Γ. Εµπορίου «Οδηγός για την διακίνηση 
καυσοξύλων» του Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνισµού Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων. 
20. Την αριθμ. 165110/228/27-01-2012 διαταγή του ΥΠ.Ε.Κ.Α. με θέμα «Δευτερεύουσες 

καρπώσεις» και την αριθμ. 179393/3128/18-12-2012 διαταγή του ΥΠ.Ε.Κ.Α. με θέμα «Ατομικές 

ανάγκες των κατοίκων σε καυσόξυλα».  
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21. Το αριθμ. 199902/6188/09-12-2013 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Κ.Α. με θέμα «Έλεγχοι σε φορτηγά 

που μεταφέρουν καυσόξυλα». 

22. Το με αριθμ. 115404/29/12-01-2010 έγγραφο του ΥΠ.Ε.Κ.Α.με θέμα «Διακίνηση 

πρωτογενών προϊόντων ξυλείας εντός Ε.Ε.».  

23. Την αριθμ. Α2 - 1145 νέα αγορανομική διάταξη σχετικά με τη λιανική πώληση καυσόξυλων 

και  το διακαίωμα του καταναλωτή να μην καταβάλλει αντίτιμο αν δε λάβει το νόμιμο 

παραστατικό στοιχείο της συναλλαγής του (ΦΕΚ 3313/Β΄/12-02-2012). 

24. Το ότι ως δασικά προϊόντα θεωρούνται εκείνα που αναγράφονται στον προβλεπόµενο 
από το άρθρο 160 του Ν.Δ. 86/69 Πίνακα ∆ιατίµησης ∆ασικών Προϊόντων, ο οποίος 
συντάσσεται κάθε διαχειριστικό έτος και κυρώνεται µε Υπουργική Απόφαση. 
25. Τις σύγχρονες συνθήκες φόρτωσης και µεταφοράς δασικών προϊόντων από τους 
εγχώριους τόπους παραγωγής και αποθήκευσης προς τα κέντρα εµπορίας, διακίνησης και 
κατανάλωσης της περιοχής αρµοδιότητάς µας διά του οδικού δικτύου (δασικού, αγροτικού, 
επαρχιακού, εθνικού και δρόµων ταχείας κυκλοφορίας). 
26. Τα δασικά προϊόντα που εισάγονται και διακινούνται στην εγχώρια αγορά από τις 
Βαλκανικές χώρες και τις χώρες της Ε.Ε. και την ανάγκη λήψης µέτρων για τον 
αποτελεσµατικότερο έλεγχο της νοµιµότητας και της διακίνησής τους στην πρωτογενή και 
δευτερογενή αγορά. 
27. Την αριθ. 68/2017 (Αριθ. Πρωτ. 33569/13-3-2017, ΑΔΑ:ΩΕΡΖΟΡ1Γ-1ΕΒ) ∆ασική 
Αστυνοµική ∆ιάταξη υλοτοµίας-κλάδευσης-εκρίζωσης δένδρων πλατάνου, της Υπηρεσίας µας. 
28. Την αριθ. 10/2016 (Αριθ. Πρωτ. 23858/22-02-2016, ΑΔΑ:ΩΚΡ0ΟΡ1Γ-7ΣΞ) ∆ασική 
Αστυνοµική ∆ιάταξη της Υπηρεσίας µας για ρύθµιση των ατελώς και άνευ αδείας υλοτομίων, 
των ατελώς και κατόπιν αδείας υλοτοµιών καθώς και των περιπτώσεων απαγόρευσεων 
υλοτομίων και μεταφοράς. 
29. Την αναγκαιότητα συγκρότησης και εφαρµογής στην περιοχή αρµοδιότητάς µας ενός 
σύγχρονου κανονιστικού πλαισίου για την πάταξη των φαινοµένων λαθροϋλοτοµίας και 
παράνοµης µεταφοράς δασικών προϊόντων. 
30. Το γεγονός ότι για τον αποτελεσματικό έλεγχο της νομιμότητας της μεταφοράς των 
δασικών προιόντων πρέπει να ρυθμιστούν ορισμένες λεπτομέρειες σχετικά με την 
συμπλήρωση των δελτίων μεταφοράς, την παράδοση των στελεχών υπό των μεταφορέων και 
του τρόπου της μεταφοράς των δασικών προιόντων εντός της περιφέρειας της Δ/νσης Δασών 
Καστοριάς. 
31. Την αναγκαιότητα προστασίας των πολιτών από πτώσεις επικύνδυνων λόγω κλίσης 
δασικών δέντρων επί του υφστάμενου δασικού οδικού δικτύου, καθώς αυτή της εξασφάλισης 
της απρόσκοπτης διέλευσης απ΄ αυτό. 
32. Την ανάγκη ρύθμισης της υλοτομίας των αυτοφυώς και τεχνικώς φυτευθέντων δασικών 
δέντρων μέσα σε γεωργικώς και δενδροκομικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις. 
33. Την αριθ. 115/2013 ∆ασική Αστυνοµική ∆ιάταξη της Υπηρεσίας µας για την Μεταφορά 
∆ασικών Προϊόντων. 
34. Την αριθμ. 30041/1328/01-04-2009 Δασική Αστυνομική Διάταξη της Υπηρεσίας μας για τη 
Συλλογή τσαγιού. 
35. Την αρίθμ. 104320/4397 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας (ΦΕΚ 3307 Β΄/11-12-
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2012) περί "Καθορισμού οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα,……….., και υπάγονται στην 
Περιφέρεια". 
 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 
 Ρυθµίζουµε τις κατά χώρο, χρόνο και τρόπο διαδικασίες μεταφοράς των νομίμων δασικών 
προϊόντων στην περιοχή ευθύνης της Δ/νσης Δασών Καστοριάς, από τους τόπους καταμέτρησης 
(κορμοπλατείες, δασόδρομοι, υλοτόμιο) στα κέντρα κατανάλωσης και στις αποθήκες των 
τοπικών εμπόρων και από τις αποθήκες των τοπικών εμπόρων στα κέντρα κατανάλωσης, όπως 
παρακάτω: 
Α. Την µεταφορά πρωτογενών δασικών προϊόντων από την κορµοπλατεία, τον δασόδροµο και το 
υλοτόµιο προς οποιονδήποτε προορισµό και µε οποιοδήποτε µέσο. 
Β. Την µεταφορά πρωτογενών δασικών προϊόντων, από τους χώρους αποθήκευσης προς 
οποιονδήποτε προορισµό και µε οποιοδήποτε µέσο. 
Γ. Την µεταφορά δευτερογενών δασικών προϊόντων όπως, πριστή ξυλεία, τεµαχισµένα 
καυσόξυλα οποιουδήποτε µήκους, ξυλάνθρακες, φυτόχωµα από δασικά είδη αείφυλλων 
πλατύφυλλων, δρυός, οξιάς, καστανιάς και το οποίο έχει αναµειχθεί µε χώµα ή άλλα υλικά και 
είναι συσκευασµένο, από τους χώρους αποθήκευσης προς οποιονδήποτε προορισµό. 
Δ. Την µεταφορά λοιπών δασικών προϊόντων όπως, φυτόχωµα (καστανόχωµα, σχινόχωµα κλπ.), 
κώνοι και σπέρµατα, καρποί από δασικά είδη, κλάδοι, άνθη, αρωµατικά φυτά, µύκητες 
(µανιτάρια) κ.α. 
 
Δασικά προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής είναι αυτά τα οποία αναφέρονται στον πίνακα 
διατίμησης δασικών προϊόντων κάθε έτους. 
 
Ο τρόπος και η διαδικασία καθορίζεται ως εξής: 
 1. Η διέλευση των µέσων διακίνησης δασικών προϊόντων από την κορµοπλατεία, τον 
δασόδροµο και το υλοτόµιο προς οποιονδήποτε προορισµό θα ακολουθεί το πρωτεύον οδικό 
δίκτυο που συνδέει την αφετηρία µε τον τόπο προορισµού που αναφέρονται στο ∆ελτίο 
Μεταφοράς.  Ως πρωτεύον οδικό δίκτυο µε σειρά προτεραιότητας ορίζεται ο δρόµος ταχείας 
κυκλοφορίας, η εθνική οδός, η επαρχιακή οδός, η δηµοτική οδός και η δασική ή αγροτική οδός, 
όπως ορίζονται στον Πίνακα ΙΙΙ της υπ’ αριθμ. 104320/4397 απόφασης Περιφερειάρχη Δυτ. 
Μακεδονίας (ΦΕΚ 3307 Β΄/11-12-2012). Ως δρόμος ταχείας κυκλοφορίας ορίζεται ο Α/Δ 

Σιάτιστας-Κρυσταλοπηγής και σημεία εισόδου/εξόδου σε/από αυτόν οι αντίστοιχοι κόμβοι 
Βογατσικού, Άργους Ορεστικού, Κολοκυνθούς, Κορομηλιάς και Ιεροπηγής. 
 Επικουρικά το πρωτεύον οδικό δίκτυο προσδιορίζεται και από την επικρατούσα επιλέξιµη 
πορεία των µέσων µαζικής µεταφοράς.  
 Κάθε απόκλιση της πορείας µεταφοράς µέσω υπάρχοντος δευτερεύοντος δικτύου 
δρόµων αποτελεί παράβαση της παρούσας με τις έννομες συνέπειες της παράνομης 
μεταφοράς δασικών προϊόντων.  
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 2. Η µεταφορά των πρωτογενών δασικών προϊόντων, καθώς και τεµαχισµένων καυσόξυλων θα 
διενεργείται όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας, εκτός εξαιρέσιμων ημερών (Κυριακών και 
αργιών), εκάστου έτους και κατά τις ώρες :  
α) Για το χρονικό διάστηµα από 1 Μαρτίου µέχρι 30 Σεπτεμβρίου από τις ώρες 6:00 έως 20:00,  
β) Για το χρονικό διάστηµα από 1 Οκτωβρίου µέχρι τέλος Φεβρουαρίου, από τις ώρες 7:00 έως  
     18:00. 

 Οποιαδήποτε παρέκκλιση και για οποιονδήποτε λόγο θα ενεργείται µόνο µετά από γραπτή 
άδεια της Δ/νσης Δασών Καστοριάς. 

 Οποιαδήποτε μεταφορά δασικών προϊόντων στους δασικούς δρόμους κατά την 
διάρκεια της νύχτας θα θεωρείται παράνομη, ακόμη και αν συνοδεύεται από νομίμως 
εκδοθέντα δελτία μεταφοράς. 

 Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρέωση του μεταφορέα να ειδοποιεί τα τοπικά δασικά 
όργανα. Η παράσταση δασικού υπαλλήλου στις φορτώσεις δασικών προϊόντων είναι 
δυνητική και θα κρίνεται από την Υπηρεσία μας. 

 
3. Η μεταφορά των πρωτογενών δασικών προϊόντων από τον τόπο υλοτομίας ή συλλογής θα 

συνοδεύονται από Δελτία μεταφοράς δασικών προϊόντων, που προβλέπονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 697/1968. Η Υπηρεσία καταχωρεί τα εκδιδόμενα Δελτία 

Μεταφοράς σε Ειδικό Βιβλίο Χρεωπίστωσης. 

4. Το Δελτίο Μεταφοράς δασικών προϊόντων εκδίδεται σύμφωνα με τον καθοριζόμενο από το 
Β.Δ. 697/1968 τρόπο, από τριπλότυπο βιβλίο σφραγισμένο και θεωρημένο από τη Δ/νση Δασών 
Καστοριάς. 

 Το ∆ελτίο Μεταφοράς εκδίδεται βάσει του Πρωτοκόλλου Εξέλεγξης δασικών προϊόντων ή 
βάσει οποιουδήποτε δικαιολογητικού που επέχει θέση πρωτοκόλλου εξέλεγξης όπως:  

 την Άδεια Αποκόµισης πρωτογενών δασικών προϊόντων ή   

 την Ατελή Άδεια Υλοτοµίας πρωτογενών δασικών προϊόντων ή 

 το Πρωτόκολλο Παραλαβής και ∆ιάθεσης πρωτογενών δασικών προϊόντων ή 

 των Δελτίων Μεταφοράς (για μεταφορά μετά την πρώτη αποθήκευση) ή 

 την Άδεια Υλοτομίας στην περίπτωση που δεν συντάσσεται πρωτόκολλο εξέλεγξης ή 

 του πιστοποιητικού κατοχής δασικών προιόντων ατομικών αναγκών για μεταφορά εκτός 
Π.Ε. Καστοριάς 

 την απόφαση διάθεσης προς Αγαθοεργά ή Κοιφωφελή Ιδρύματα, Δημόσιες Υπηρεσίες ή 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

 την εκδιδόμενη βεβαίωση αγοράς κατασχεµένων δασικών προϊόντων έπειτα από 
δημοπρασία. 

και τα οποία θα συνοδεύουν υποχρεωτικά το Δελτίο Μεταφοράς. 
 
  Για κάθε πρωτόκολλο εξέλεγξης θα εκδίδεται ένα μόνο βιβλίο δελτίων 

μεταφοράς, το οποίο θα ισχύει μόνο για τη μεταφορά των προϊόντων του συγκεκριμένου 
πρωτοκόλλου εξέλεγξης ή οποιουδήποτε δικαιολογητικού που επέχει θέση πρωτοκόλλου 
εξέλεγξης.   
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 Από τα τριπλότυπα βιβλία το πρώτο φύλλο «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» του βιβλίου μεταφοράς 
χρώματος λευκού θα συνοδεύει τα μεταφερόμενα δασικά προϊόντα μέχρι την παράδοση τους 
στον αγοραστή (καταναλωτή) ή οποιοδήποτε παραλήπτη ο οποίος και υποχρεούται να το 
κρατήσει εφόσον πρώτα το υπογράψει. Το πρωτότυπο θα πρέπει να διατηρηθεί από τον 
παραλήπτη ως αποδεικτικό προέλευσης των δασικών προϊόντων. Επίσης το «Πρωτότυπο» 
φύλλο θα ελέγχεται και θα µονογράφεται από το Δασικό Όργανο κατά την διενέργεια 
σχετικού έλεγχου. 

 Το δεύτερο φύλλο «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» του βιβλίου μεταφοράς δασικών προϊόντων 
παραδίδεται ή αποστέλλεται στη Δ/νση Δασών Καστοριάς μέσα σε πέντε (5) ημέρες για την 
ενημέρωση του σχετικού φακέλου υλοτομίας. Κατά τη διάρκεια ελέγχου από τα δασικά όργανα 
αυτό δύναται να παραδοθεί σε αυτά. 

 Το τρίτο φύλλο «ΣΤΕΛΕΧΟΣ» θα παραμένει στο βιβλίο μεταφοράς, το οποίο θα 
παραδίδεται στην Υπηρεσία μας μαζί με τα δικαιολογητικά έκδοσής του για έλεγχο: 

α)Μέσα σε δέκα(10) ημέρες από την εξάντληση του. 
β) Μέσα σε δέκα(10) ημέρες από την εξόφληση  της ποσότητας των δασικών προϊόντων του 

πρωτοκόλλου εξέλεγξης κλπ. 
γ) Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη του ημερολογιακού έτους που εκδόθηκε και ισχύει 

ανεξαρτήτως αν εξαντλήθηκαν ή όχι τα φύλλα του ή εξοφλήθηκε η ποσότητα των δασικών 
προϊόντων του Πωτοκόλλου Εξέλεγξης κλπ. 

  Σε περίπτωση εξάντλησης των δελτίων μεταφοράς χωρίς την εξόφληση του 
πρωτοκόλλου εξέλεγξης, ο κάτοχος των δασικών προϊόντων προσκομίζει στη Δ/νση Δασών 
Καστοριάς το προς αντικατάσταση βιβλίο μεταφοράς το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί και να 
θεωρηθεί, και του χορηγείται συμπληρωματικό τριπλότυπο βιβλίο δελτίων μεταφοράς. Μαζί με 
το βιβλίο μεταφοράς προσκομίζονται το πρωτόκολλο εξέλεγξης ή οποιοδηποτε άλλο 
δικαιολογητικό που επέχει θέση πρωτοκόλλου εξέλεγξης. 

  
Με βάση το υπόλοιπο ποσό του πρωτοκόλου εξέλεγξης θα εκδίδεται, το νέο-

συπληρωματικό βιβλίο δελτίων μετφοράς, εφόσον: 
α) έχουν εξοφληθεί στο πρωτόκολλο εξέλεγξης οι ποσότητες που έχουν μεταφερθεί και 
β) έχει βεβαιωθεί από τον αρμόδιο δασικό υπάλληλο της περιοχής με πράξη και υπογραφή 

του στο πρωτόκολλο εξέλεγξης, ότι υπάρχει στον τόπο φόρτωσης το υπόλοιπο προς μεταφορά 
ποσό. 

 
     Όλα γενικά τα βιβλία Δελτίων Μεταφοράς δασικών προϊόντων ανεξάρτητα από την 
ημερομηνία που εκδόθηκαν θα προσκομίζονται υποχρεωτικά στην Δασική Υπηρεσία για έλεγχο 
μαζί με τα πρωτόκολλα εξελέγξεως ή βάσει οποιουδήποτε δικαιολογητικού που επέχει θέση 
πρωτοκόλλου μέχρι τέλους (31 Δεκεμβρίου) κάθε ημερολογιακού έτους. Από αυτά τα μη 
χρησιμοποιηθέντα εντελώς ή που χρησιμοποιήθηκαν μερικώς θα θεωρούνται από την Δασική 
Αρχή και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για το επόμενο έτος. 
Απαγορεύουμε τη χρήση του ίδιου βιβλίου πέραν των δύο (2) ετών. 
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5. Τα βιβλία δελτίων μεταφοράς που θα προσκομίζονται προς έκδοση και θεώρηση στη Δ/νση 
Δασών Καστοριάς, θα πρέπει να έχουν αριθμό φύλλων ανάλογο με την ποσότητα των δασικών 
προϊόντων του πρωτοκόλλου εξέλεγξης ή της άδειας αποκόμισης. 

 
6. Αρμόδιος για την έκδοση και ορθή σύνταξη των Δελτίων Μεταφοράς δασικών προϊόντων 

είναι ο αρχικός κάτοχος των δασικών προϊόντων (Δασικός Συνεταιρισμός-Ξυλέμπορος-Ιδιώτης 
κ.λ.π.) ή όποιος ενεργεί κατ’ εντολή του. Το δελτίο μεταφοράς συντάσσεται μετά τη φόρτωση 
των δασικών προϊόντων και πριν την αναχώρηση του μεταφορικού μέσου από τον τόπο 
φόρτωσης. Ο µεταφέρων είναι συνυπεύθυνος για την άρτια και ορθή συµπλήρωση των 
στοιχείων στο τριπλότυπο ∆ελτίο Μεταφοράς, οφείλει να επιδεικνύει τα στοιχεία του σε κάθε 
έλεγχο και  να  διευκολύνει  τα  δασικά  όργανα  στην  καταµέτρηση  των µεταφερόµενων 
ποσοτήτων.  

 
Η σύνταξη γίνεται με τη χρήση μολυβιού διαρκείας (στυλό) για το πρώτο φύλλο και καρμπόν 

για τα άλλα δύο. Η συμπλήρωση του δελτίου θα είναι ευκρινής για να διαβάζεται καθαρά.  
Δεν επιτρέπονται αποξέσεις, μουντζούρες και διορθώσεις στο δελτίο μεταφοράς. 
Απαγορεύονται οι παραποιήσεις όσων αναγράφονται στα Δελτία Μεταφοράς καθώς και η 
αφαίρεση φύλλων. 

   Σε περίπτωση λάθους ακυρώνονται και τα τρία φύλλα του ίδιου δελτίου μεταφοράς με την 
ένδειξη "ΑΚΥΡΟ" και θα παραμένουν άκοπα στο βιβλίο μεταφοράς.  

Μετά τη συμπλήρωση του δελτίου μεταφοράς αποκόπτεται αμέσως το πρώτο και δεύτερο 
φύλλο και στο βιβλίο παραμένει μόνο το στέλεχος. 

 
7. Για την μεταφορά δασικών προϊόντων που σφραγίζονται, τα Δελτία Μεταφοράς θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά µε την Άδεια Αποκόµισης ή το Πρωτόκολλο Εξέλεγξης πρωτογενών 
δασικών προϊόντων ή τα λοιπά εναλλακτικά παραστατικά που το συνοδεύουν υποχρεωτικά από 
τα αντίστοιχα Δελτία καταμέτρησης ξυλείας, (μερικό ή τελικό πρωτόκολλο καταμέτρησης) που 
αναγράφουν τον αριθμό των μεταλλικών-πλαστικών πλακιδίων, τις διαστάσεις και τον όγκο των 
κορμοτεμαχίων (διαστασολόγιο). Στην περίπτωση μεταφοράς καυσοξύλων τα Δελτία 
Μεταφοράς θα συνοδεύονται απαραίτητα από αντίστοιχα Δελτία καταμέτρησης ξυλείας, που 
αναγράφουν τον αριθμό της στοιβάδας και τις διαστάσεις της, από όπου προέρχονται τα 
μεταφερόμενα καυσόξυλα.  

 Το διαστασιολόγιο και τα δελτία καταμέτρησης αναφέρονται στη συνολική ποσότητα των 
δασικών προϊόντων που αναφέρονται στο πρωτόκολλο καταμέτρησης. 

 
8. Σε κάθε δελτίο μεταφοράς δασικών προϊόντων θα συμπληρώνονται με ευθύνη του 

κατόχου των δασικών προϊόντων και του μεταφορέα αυτών, χωρίς καμιά παράλειψη τα 
παρακάτω στοιχεία:  

α. τα στοιχεία του κατόχου των προϊόντων και η διεύθυνση κατοικίας του. 
β. τα στοιχεία του πρωτοκόλλου εξέλεγξης ή οποιουδήποτε δικαιολογητικού που επέχει θέση 

πρωτοκόλλου εξέλεγξης. (β1.αριθμός και ημερομηνία, β2.είδος και ποσότητα δασικών 
προϊόντων). 
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 γ. ο τόπος φόρτωσης και προορισμού ( π.χ. από Δ.Τ. 39α δημοσίου δασικού συμπλέγματος 
Βορείου Γράμμου προς τοποθεσία αποθήκης,κ.λ.π.)  

δ. το ονοματεπώνυμο του μεταφορέα.  
ε. τα στοιχεία μεταφορικού μέσου (αρ. κυκλοφορίας φορτηγού,τρακτέρ κτλ).  
ζ. το ονοματεπώνυμο του παραλήπτη όταν είναι ιδιώτης, ενώ όταν ο παραλήπτης είναι 

ξυλέμπορος αναλυτικά στοιχεία της έδρας αυτού (ακριβής διεύθυνση επιχείρησης, ΑΦΜ, 
τηλέφωνο, κτλ). 

θ. Τα στοιχεία των μεταφερόμενων δασικών προϊόντων: 
θ1.Για τη χρήσιμη ξυλεία: Οι αριθμοί σφυρών, ο αριθμός των τεμαχίων, τα νούμερα των 

μεταλλικών-πλαστικών πλακιδίων που φέρουν τα τεμάχια που θα μεταφερθούν καθώς και οι 
διαστάσεις αυτών. 

Τα νούμερα των πλακιδίων που φέρουν τα μεταφερόμενα τεμάχια και οι διαστάσεις τους, θα 
αναγράφονται αναλυτικά στο πίσω μέρος των  φύλλων του Δελτίου Μεταφοράς (και των τριών 
φύλλων με καρμπόν). 

θ2.Για τα καυσόξυλα: Η ποσότητα των μεταφερόμενων δασικών προϊόντων( π.χ.  30 χ.κ.μ.)  
Στο πίσω μέρος των  φύλλων του Δελτίου Μεταφοράς (και των τριών φύλλων με καρμπόν) θα 

αναγράφεται: ο αριθμός της στοιβάδας και οι διαστάσεις της στοιβάδας  από την οποία 
μεταφέρεται η ανωτέρω ποσότητα ( π.χ. 30χ.κ.μ. από τη στοιβάδα Νο 5,  η οποία έχει 
διαστάσεις .........., του Δ. Τ. 39α του δημοσίου δασικού  συμπλέγματος Βορείου Γράμμου). 

Προσοχή: Οι μονάδες μέτρησης (κ.μ., χ.κ.μ., τόνοι, κλ.π.) των μεταφερόμενων δασικών 
προϊόντων θα πρέπει να είναι ίδιες μ’ αυτές του Πρωτοκόλλου Εξέλεγξης ή της Άδειας 
Αποκόμισης ή του Πιστοποιητικού της νόμιμης προέλευσης των προϊόντων που εκδίδει η Δ/νση 
δασών Καστοριάς.   

ι. η ημέρα και η ημερομηνία συντάξεως του δελτίου (αριθμητικώς και ολογράφως). Προσοχή: 
π.χ. Παρασκευή πρώτη ιουνίου Δύο χιλιάδες δέκα οκτώ / 01 -06- 2018 .  

κ. η ακριβής ώρα αναχωρήσεως του μεταφορικού μέσου (Προσοχή: ώρα 24ώρου π.χ. 10:00 ή 
14:30 κ.τ.λ.)  από τον τόπο φόρτωσης. 

λ. η ημερομηνία και κατ’ εκτίμηση (εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος) η ώρα άφιξης του 
μεταφορικού μέσου στον τόπο προορισμού. 

μ. το υπόλοιπο από το πρωτόκολλο εξέλεγξης προς μεταφορά ποσόν (αριθμητικώς και 
ολογράφως).  

 Το υπολειπόµενο προς µεταφορά ποσό δασικών προϊόντων προκύπτει µετά τις 
διαδοχικές αφαιρέσεις οι οποίες γίνονται µε σχετική πράξη στο πίσω µέρος του πρωτοκόλλου 
εξέλεγξης ή των λοιπών αναφερόµενων δικαιολογητικών που ενέχουν θέση πρωτοκόλλου 
εξελέγξεως, που είναι προσαρτηµένα στο εν λόγω δελτίο μεταφοράς µέχρι την εξόφλησή 
τους. Η ανωτέρω πράξη είναι υποχρεωτική.   

ν. υπογραφή του συντάκτη. 
ξ. υπογραφή παραλήπτη. 
 
9. Απαγορεύεται η εκφόρτωση μέρους του φορτίου, ή όλου κατά την διαδρομή και σε 

τόπο διαφορετικό από αυτόν που αναγράφεται στο δελτίο μεταφοράς. Αν για οποιοδήποτε 
λόγο αυτό κριθεί απαραίτητο( π.χ. σε περίπτωση καθυστέρησης ή αλαγής οχήματος λόγω 
βλάβης, κλ.π) ο µεταφορέας υποχρεούται να γράφει πάνω στο δελτίο µεταφοράς στη στήλη 
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«παρατηρήσεις» ή πίσω από το δελτίο, τον χρόνο καθυστέρησης και τους λόγους αυτής, καθώς 
και να ενημερώσει άμεσα τη Δ/νση Δασών Καστοριάς στο τηλέφωνο 267022995(από 7:00 έως 
15:30) και στο τηλέφωνο 2467029477(από τις 15:30 έως 10:00), ώστε να θεωρείται το Δελτίο 
Μεταφοράς. 

 
Απαγορεύονται οι παραποιήσεις και οι διορθώσεις όσων αναγράφονται στα Δελτία 

Μεταφοράς. 
 Κάθε απώλεια, καταστροφή, αλλοίωση, ή μη ορθή ή ελλιπής συμπλήρωσή των 

ανωτέρων τα καθιστά άμεσα άκυρα και έχει ως συνέπεια την ποινική δίωξη του κατόχου των 
δασικών προϊόντων και του μεταφορέα αυτών. 

 
 Απαγορεύεται η μεταφορά επιπλέον ποσότητας από αυτή που αναγράφεται στο δελτίο 

μεταφοράς. Η μεταφορά του πλεονάσματος συνεπάγεται την κατάσχεσή του και την ποινική 
δίωξη του κατόχου των δασικών προϊόντων και του μεταφορέα αυτών.   

 
 Το βιβλίο μεταφοράς θα κρατείται και θα τηρείται από τον κάτοχο του, για τον οποίο 

έχει εκδοθεί και θα υπόκειται οποιαδήποτε στιγμή σε έλεγχο από τη Δ/νση Δασών Καστοριάς 
όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.  

 
 Ο μεταφορέας θα φέρει μαζί του το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» λευκού χρώματος και το 

«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Αφού υπογραφούν από τον παραλήπτη, το «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» παραδίδεται στον 
παραλήπτη και το «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» στον κάτοχο για τον οποίο έχει εκδοθεί, ο οποίος όπως 
αναφέρθηκε ανωτέρω θα τα επιστρέφει εντός πέντε(5) ημερών στη Δ/νση Δασών Καστοριάς. 

  
10. Όσον αφορά τη μεταφορά κωνοφόρων (χρήσιμης και καύσιμης ξυλείας), καστανιάς και 

πλατάνου, θα πρέπει πριν την έκδοση του δελτίου μεταφοράς, να αιτηθεί ο διακινητής της 
ξυλείας την έκδοση του φυτουγειονομικού διαδατηρίου όπου θα πιστοποιείται από τον 
φυτοϋγειονομικό ελεγκτή η μη ύπαρξη παθογένειας της συγκεκριμένης ξυλείας. Η αίτηση 
κατατίθεται στη Δ/νση Δασών Καστοριάς μετά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου ή του δελτίου 
καταμέτρησης ξυλείας, για τη συγκεκριμένη και μόνο ποσότητα. Μετά την πληρωμή του 
παραβόλλου, εκδίδεται το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο το οποίο θα πρέπει να συνοδεύει την 
ξυλεία σε κάθε μεταφορά και να παραδίδεται η ταυτότητά του στον τόπο προορισμού της 
ξυλείας.   

 
11. Για τη μεταφορά δασικών προϊόντων από αποθήκη (υπαίθρια ή μάντρα) θα 

χρησιμοποιούνται κανονικώς βιβλία δελτίων μεταφοράς, τα οποία θα εκδίδονται από νέο 
τριπλότυπο βιβλίο σφραγισμένο και θεωρημένο από τη Δ/νση Κασών Καστοριάς. Σε κάθε 
περίπτωση οι μεταφερόμενες ποσότητες θα πρέπει να δικαιολογούνται βάσει του δελτίου 
αποθήκης (είναι υποχρεωτικό να τηρείται και να είναι διαθέσιμό σε κάθε αποθήκη) και να 
υπάρχει ακριβής συσχέτιση εισροών – εκροών κατά τον έλεγχο της Υπηρεσίας μας και για τον 
οποίο οφείλει ο ιδιοκτήτης να παρέχει κάθε διευκόλυνση πρόσβασης στα δασικά όργανα, 
οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο. Οι λιανοπωλητές δηλώνουν σε εμφανές σημείο στο χώρο της 
επιχείρησης, ανά είδος ξύλου την τιμή είτε σε €/m3 στοιβαχτού ή σε €/m3 χύδην καθώς και τον 
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όγκο των περιεκτών (κλωβούς, παλέτες, σάκους, κλπ) που ενδεχομένως χρησιμοποιούν για τη 
διάθεση των καυσοξύλων. 

 
12. Η έκδοση Βιβλίου Αποθήκης στους Φορείς Εκµετάλλευσης και στους Εµπόρους θα πρέπει 

να τεκµηριώνεται από τις νόµιµες προϋποθέσεις άσκησής της καθώς και από την εγγραφή 
τους στα αντίστοιχα Περιφερειακά Μητρώα Φορέων Εκµετάλλευσης και Εµπόρων της 
∆ιεύθυνσης ∆ασών Π.Ε. Καστοριάς, σύµφωνα µε τις αριθ. οικ. 134387/165/12.01.2016 
εγκύκλιο του Υ.Π.ΕΝ. «Κατάρτιση Περιφερειακού Μητρώου Φορέων Εκµετάλλευσης σύµφωνα 
µε το άρθρο 7, παρ. 2 (β) της ΚΥΑ αριθ. 134627/5835/ 23.12.2015 (ΦΕΚ 2872/Β΄/29.12.2015)» 
και αριθ. οικ. 134389/181/13.01.2016 εγκύκλιο του Υ.Π.ΕΝ. «Κατάρτιση Περιφερειακού 
Μητρώου Εµπόρων σύµφωνα µε το άρθρο 7, παρ. 2 (γ) της ΚΥΑ αριθ. 134627/5835/ 
23.12.2015 (ΦΕΚ2872/Β΄/29.12.2015)». 

 
13. Η μεταφορά πρωτογενών δασικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων και των 

τεμαχισμένων καυσοξύλων, από τους χώρους:  
α) ενδιάμεσης αποθήκευσης (χώροι εντός ή πλησίον του δάσους, καλύτερης βατότητας από 

τους πρώτους που παρέχουν τη δυνατότητα μαζικής μεταφοράς των παραγόμενων δασικών 
προϊόντων) και  

β) δεύτερης αποθήκευσης (αποθήκες, επιχειρήσεις κ.λπ.)  
προς οποιοδήποτε προορισμό, θα γίνεται με Δελτία Μεταφοράς, τα οποία θα εκδίδονται από 

νέο τριπλότυπο βιβλίο σφραγισμένο και θεωρημένο από τη Δ/νση Δασών Καστοριάς, μετά 
την υποβολή και έλεγχο όλων των παραστατικών (δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο-δελτίο 
αποστολής καθώς και τα αρχικά εκδοθέντα πρωτότυπα φύλλα δελτίων μεταφοράς, που 
συνόδευαν τα μεταφερόμενα δασικά προϊόντα στον ενδιάμεσο χώρο ή στο χώρο δεύτερης 
αποθήκευσης), ως δικαιολογητικά νόμιμης προέλευσης και μεταφοράς, που δικαιολογούν την 
ύπαρξη των εν λόγω δασικών προϊόντων στους ενδιάμεσους χώρους αποθήκευσης, καθώς και 
την κατοχή ή την ύπαρξη στην αποθήκη του εμπόρου ξυλείας των προς μεταφορά ειδών και 
ποσοτήτων προϊόντων.  

 
14. Για τα πρωτογενή και για τα δευτερογενή δασικά προϊόντα που εισάγονται από τις 

γειτονικές χώρες (Αλβανία, FYROM, Βουλγαρία κλπ.) ισχύουν τα εξής:  

α)Δασικά προϊόντα που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. πρέπει να συνοδεύονται από διεθνή 
φορτωτική (C.N.R.) και τιμολόγιο αγοράς με Α.Φ.Μ., στα οποία θα αναγράφονται εκτός της 
ποσότητας, το είδος των εισαγόμενων δασικών προϊόντων και ο τόπος προορισμού.  

β) Δασικά προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε. πρέπει επιπλέον να 
συνοδεύονται και από τελωνειακά έγγραφα: καρνέ TIR ή Τ1 έγγραφο διαμετακόμισης, που 
εκδίδεται από συνοριακό τελωνείο, στα οποία θα αναγράφονται εκτός της ποσότητας, το είδος 
των εισαγόμενων δασικών προϊόντων και ο τόπος προορισμού.  

 
15. Για τη µεταφορά ξυλείας ατοµικών αναγκών για επεξεργασία χορηγείται Βιβλίο Δελτίων 

Μεταφοράς για την µεταφορά της από την Τ.Κ. στο πριστήριο, ύστερα από σχετική έγκριση της 
Δασικής Αρχής και σε καθορισµένη χρονική διάρκεια. 
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16. Η μεταφορά των καυσόξυλων που διατίθενται για ατομικές ανάγκες των κατοίκων που 
διακινούνται εντός των χωρικών ορίων των δικαιούχων Τοπικών Κοινοτήτων, είτε αυτά 
προέρχονται από την κρατική εκμετάλλευση δασών (ΚΕΔ) είτε προέρχονται από δημοτικά 
δάση ή άλλως πως, θα γίνεται με βάση το δελτίο καταμέτρησης(1/37), την κατάσταση των 
δικαιούχων από τους ΟΤΑ και θα συνοδεύονται από σημειώματα της υπηρεσία μας για τα 
οποία θα είναι σε γνώση τα δασικά όργανα της  περιοχής. 

 
17. Η μεταφορά των καυσόξυλων που παράγονται από μη διαχειριζόμενα δάση για τις 

ατομικές ανάγκες των κατοίκων. Ο τρόπος, ο χρόνος και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα 
καθορίζεται με την εκάστοτε «Δασική ρυθμιστική διάταξη καυσοξυλεύσεως». 

 
18. Επιτρέπεται η συλλογή καυσόξυλων υπολειμμάτων νομίμων υλοτομιών, ξερών- 

κατακείµενων, πασσάλων περίφραξης και γεωργικών εργαλείων, βεργών φυτών, κ.λ.π.,  από 
τους κατοίκους στα εντός των ορίων των Τοπικών Κοινοτήτων τους δάση. Τα ανωτέρω είναι για 
την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων που διαμένουν μόνιμα στην Τοπική 
Κοινότητα και απαγορεύεται η μεταφορά τους εκτός των ορίων της Τοπικής Κοινότητας.  

 
Εξαιρούνται των παραπάνω, οι επόμενες μεταφορές που ρυθμίζονται ως εξής: 
 
Α. Η συλλογή των λοιπών δασικών προϊόντων (φυτόχωμα, καρποί από δασικά είδη, κλάδοι, 

άνθη, αρωματικά φυτά, μύκητες (μανιτάρια) κλπ.) για τα οποία απαιτείται, σύμφωνα με την 
37063/3390/08-07-2011ΔΑΔ, να συνοδεύονται κατά την μεταφορά τους από αντίστοιχο 
έγγραφο (άδεια ή έγκριση) της Δ/νσης Δασών Καστοριάς. 

Β. Η εμπορία των επιτρεπόμενων δασικών προϊόντων (μανιταριών, βαλανιδιών, αρωματικών 
φυτών, δαδί), που συλλέγονται κατόπιν αδείας και ύστερα από την έκδοση δασικής ρυθμιστικής 
διάταξης (ΔΑΔ) συλλογής και κατά την μεταφορά τους θα εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι όροι της 
ρυθμιστικής.  

Γ. Τα δευτερογενή δασικά προϊόντα εκτός των τεμαχισμένων καυσόξυλων όπως, η πριστή 
ξυλεία, οι ξυλάνθρακες, το φυτόχωμα από δασικά είδη αείφυλλων πλατύφυλλων, δρυός, οξιάς, 
καστανιάς και το οποίο έχει αναμειχθεί με χώμα ή άλλα υλικά και είναι συσκευασμένο, και τα 
οποία έχουν υποστεί επεξεργασία σε νόμιμα λειτουργούσες ξυλοβιομηχανίες, ξυλοβιοτεχνίες, 
πριστήρια, εργαστήρια, ξυλαποθήκες κατά τη μεταφορά τους θα πρέπει να συνοδεύονται με 
απόδειξη λιανικής και δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο - δελτίο αποστολής ή δελτίο αποστολής ή 
δελτίο λιανικής πώλησης, θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Δ. Τα καυσόξυλα που νόμιμα υλοτομούνται, διαμορφώνονται ή συλλέγονται από τα 
διαχειριζόμενα ή εκτός διαχείρισης δάση φυλλοβόλων ή αείφυλλων πλατύφυλλων ή 
προέρχονται από την υλοτομία ξηρών και κατακείμενων δασικών δένδρων ή θάμνων, τα 
προερχόμενα από τη συλλογή υπολειμμάτων νομίμων υλοτομιών, καθώς και δασικά προϊόντα 
(καυσόξυλα – ξυλεία) που διατίθενται με κάθε νόμιμο τρόπο για την κάλυψη των αναγκών 
Σχολείων, Εκκλησιών, Μοναστηριών κλπ. Εφόσον η μεταφορά γίνεται εντός των διοικητικών 
ορίων του Δημοτικού ή Τοπικού Διαμερίσματος στα οποία συμπεριλαμβάνεται το δάσος, θα 
πραγματοποιείται με βάση τις υποδείξεις των δασικών οργάνων της περιοχής τα οποία αν το 
κρίνουν απαραίτητο θα εκδίδουν υπηρεσιακά σημειώματα τα οποία θα ορίζουν τον χρόνο 
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μεταφοράς, την μεταφερόμενη ποσότητα, τον τόπο (χώρο) εκφόρτωσης και θα αποτελούν 
πιστοποίηση της νόμιμης προέλευσής τους σε κάθε έλεγχο. 

Ε. Τα δασικά προϊόντα που αγοράστηκαν µε τα νόµιµα παραστατικά και αποθηκεύτηκαν 
προσωρινά, για διάφορους λόγους (έλλειψη αποθηκευτικών χώρων κ.α.), εκτός οικίας. 
Επιτρέπουµε τη µεταφορά αυτών στον επιθυµούµενο χώρο µε την έκδοση Υπηρεσιακού 
Σηµειώµατος το οποίο θα συνοδεύεται από α)Απόδειξη ή Τιµολόγιο και β)το ∆ελτίο Μεταφοράς 
της αγοράς τους, µε διαδοχικές αφαιρέσεις µέχρις εξαντλήσεως της αναγραφόµενης ποσότητας. 

 
Τα Δελτία Μεταφοράς όπως και τα Πρωτόκολλα Εξέλεγξης, οι Άδειες Αποκόµισης, Άδιες 

Υλοτομίας κλπ. είναι δηµόσια έγγραφα και πρέπει να τηρούνται και να παραδίδονται σε 

καλή κατάσταση. Κάθε απώλεια, καταστροφή ή αλλοίωσή τους έχει ως συνέπεια την 

ποινική δίωξη εκείνων για λογαριασµό των οποίων εκδίδονται. 

Οι ρυθµίσεις µεταφοράς της αριθ. 10/2016 ΔΑΔ των ατελώς και άνευ αδείας υλοτομίων, 
των ατελώς και κατόπιν αδείας υλοτοµιών καθώς και των περιπτώσεων απαγόρευσεων 
υλοτομίων και μεταφοράς δεν επηρεάζουν την εφαρµογή των όρων της παρούσας. 

 
 
ΓΕΝΙΚΑ: 
1. Για τοπικά δρομολόγια εντός του δάσους (εξωδάσωση κ.λ.π.), η μετάφορά θα γίνεται 

μόνο τις εργάσιμες ημέρες και μόνο μετά από ενημέρωση των αρμοδίων δασικών οργάνων τα 

οποία θα αποφασίζουν για την έκδοση ή η μη Δελτίου Μεταφοράς . 

 
2. Οι οδηγοί οχηµάτων που µεταφέρουν δασικά προϊόντα υποχρεούνται να σταµατούν για 

έλεγχο όταν τους ζητηθεί από δασικούς υπαλλήλους και να διαθέτουν άµεσα τα έγγραφα που 
συνοδεύουν το φορτίο. Οι δασικοί υπάλληλοι µπορούν να ζητήσουν και την ζύγιση των 
µεταφερόµενων δασικών προϊόντων για τα οποία ορίζεται από τον Πίνακα Διατίµησης ως 
µονάδα µέτρησης τους το χιλιόγραµµο ή ο τόνος µε δαπάνη του µεταφορέα. Το ίδιο ισχύει για 
όσους µεταφέρουν δασικά προϊόντα από άλλες περιοχές µέσα από την περιφέρεια της Δ/νσης 
Δασών Καστοριάς για κάθεπροορισµό. 

 
3.  Απαγορεύουμε την μεταφορά και την διακίνηση των δασικών προϊόντων τις ημέρες 

εκείνες που το κατάστρωμα των δασικών δρόμων είναι λασπώδες και ολισθηρό εξαιτίας 
βροχών και χιονοπτώσεων, επειδή καταστρέφεται το κατάστρωμα του δασικού δρόμου και 
επειδή δεν παρέχει ασφάλεια στην διακίνηση του αρμοδίου προς έλεγχο δασικού προσωπικού 
για τον αποτελεσματικό έλεγχο της διακινήσεως των προϊόντων. Τυχόν φθορές από 
προαναφερόμενες αιτίες θα αποκαθίστανται από τον υπαίτιο. Η απαγόρευση ισχύει και για 
εργασίες εξωδάσωσης. 

 

4. Δεν επιτρέπεται η µεταφορά καυσόξυλων που έχουν διατεθεί για την κάλυψη ατοµικών 

αναγκών σε χώρους επιχειρήσεων εµπορίας ξύλου. 
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5. Απαγορεύεται η μεταφορά δασικών προϊόντων που δεν έχουν εξελεγχθεί ή δεν φέρουν 

τα νόμιμα ενδεικτικά σημεία (αριθμημένο πινακίδιο, αποτύπωμα σφραγίδας, σφύρας 

εμπορίου κ.λ.π.). Στην περίπτωση αυτή τα προϊόντα θα δημεύονται, όπως επίσης και τα 

μεταφορικά μέσα, οι δε μεταφορείς θα διώκονται ποινικά. 

 
 Δασικά προϊόντα που µεταφέρονται παράνοµα χωρίς τα απαρραίτητα δασονοµικά 

έγγραφα πιστοποίησης της νόµιµης προέλευσης και µεταφοράς καθώς και τα µεταφορικά 
µέσα που χρησιµοποιούνται για την παράνοµη µεταφορά, κατάσχονται και δηµεύονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 271 του Ν.Δ.86/69 όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

 
                                                                                           Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ   

                                                                                      ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                                                                                                                

                                                                                          ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

                                                               ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 

 

Πίνακας Αποδεκτών 

1) Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτ. Μακεδονίας 
α) Γενική ∆/νση ∆ασών & Αγρ. Υποθέσεων Γραφείο Προϊσταµένου 

Μαρίκας Κοτοπούλη 62 
454 45 – Ιωάννινα 

β) ∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών  

    Μαρίκας Κοτοπούλη 62 

454 45 – Ιωάννινα 

2) Εισαγγελία Πρωτοδικών Καστοριάς 

Δικαστικό Μέγαρο Καστοριάς 

 

Οι παραβάτες της παρούσας καθώς και εκείνοι κατ’ εντολή των οποίων ενεργούν θα 
διώκονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 268 παρ. 1,2,3,4 και 271 του Ν.Δ.86/69 
όπως ισχύουν και σε συνδυασµό και προς τα άρθρα 222, 381, 382, 458 και 459 του Π.Κ. 

 
Η τήρηση και εφαρµογή της παρούσας ανατίθεται στους υπαλλήλους της ∆ασικής 

Υπηρεσίας, στην Ελληνική Αστυνοµία και σε κάθε φιλόνοµο και φιλοπρόοδο πολίτη. 
 
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ηµέρα δηµοσίευσής της έως την αντικατάστασή της 

και παύει να ισχύει κάθε προηγούµενη Δ.Α.Δ της Δ/νσης Δασών Καστοριάς η οποία είναι 
σχετική µε τη µεταφορά και διακίνηση δασικών προϊόντων. 
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3) ∆ήµος Καστοριάς 
(για τη δηµοσίευση και ενηµέρωση των κατοίκων όλων των ∆ηµοτικών και των Τοπικών Κοινοτήτων) 

4) ∆ήµος Άργους Ορεστικού 
(για τη δηµοσίευση και ενηµέρωση των κατοίκων όλων των Τοπικών Κοινοτήτων) 

5) ∆ήµος Νεστορίου 
(για τη δηµοσίευση και ενηµέρωση των κατοίκων όλων των Τοπικών Κοινοτήτων) 

6) Αστυνοµικά Τµήµατα & Αστυνοµικούς σταθµούς Περιφέρειάς µας 
Έδρες τους 

7) Δασικοί Συνεταιρισμοί Π.Ε. Καστοριάς(με αποδεικτικό επίδοσης) 
8) ∆ασολόγους, ∆ασοπόνους της Υπηρεσίας µας  Ενταύθα 
9) ∆ασοφύλακες της Υπηρεσίας µας για την δηµοσίευση σε όλες τις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες 

των ∆ήµων της περιοχής τους µε αποδεικτικό που θα µας υποβάλλουν, Ενταύθα 
10) Αποθήκες διακίνησης καυσόξυλων της περιοχής µας. 
11) 1ο Κυνηγετικό Σύλλογο  Π.Ε. Καστοριάς 
12) 2ο Κυνηγετικό Σύλλογο Π.Ε. Καστοριάς 
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